Coop i Sveriges storsatsning för att bli bäst på
lokal- och närproducerat.
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Mat från Regionen är en lokal organisation inom
Coop i Sverige. Organisationen finns representerad
från Malmö i söder till Luleå i norr. Mat från Regionen
ska, i samverkan med LRF och andra lokala/regionala
organisationer, hitta fler lokala/regionala odlare och
producenter samt se till att deras varor på ett enkelt,
säkert och smidigt sätt kommer fram till landets Coopbutiker. Hela den svenska konsumentkooperationen
har enats i frågan om vikten av att lyfta fram lokalt/
regionalt producerade livsmedel. Många föreningar
har redan varit framgångsrika i denna fråga.
Några exempel på det är Värmland, Gotland,
Norrbotten/Malmfälten, Gävleborg, BohuslänÄlvsborg och Nord. Organisationen för Mat från
Regionen kommer att medverka till att stötta och
vidareutveckla de områden som redan är duktiga på
detta, och lyfta fram goda exempel till övriga.
….en lokal organisation
Mat från Regionen kommer också successivt under
2009 att lanseras som ett nytt varumärke inom
kooperationens butiker. Men Mat från Regionen är
mer än bara ett varumärke. Det ska också bli en
trovärdighetssymbol. För att ingå i det nya varumärket
krävs att man uppfyller vissa kriterier. Bland annat ska
varan verkligen vara lokalt/regionalt producerad,
samtidigt som tydliga kvalitetskrav måste uppfyllas. Allt
för att vi ska kunna vara så ärliga och uppriktiga mot
konsumenten som möjligt. Givetvis kommer alla
befintliga lokala/regionala varumärken stöttas och
lyftas fram. Oavsett om de uppfyller de krav som ställs
på Mat från Regionen. Arbetet med att kartlägga och
kvalitetssäkra leverantörer som ska ingå Mat från
Regionen har redan påbörjats. Innan det nya varumärket
lanseras lyfter vi fram de tidigare goda exemplen.
Det övergripande målet är att stärka den lokala butikens
konkurrenskraft. Då säljer vi mer lokal-/regionalproducerad mat. Det tjänar både vi ochproducenterna på.
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Vad är regional mat?
Produkterna som ska ingå i Mat från Regionen
ska ha tydliga och kommunicerbara krav. Allt
för att vara så ärliga och uppriktiga mot våra
medlemmar och konsumenter som möjligt.
Lokalt
Med lokalt producerad menar vi att produkten
ska vara tillverkad på den plats där produktionen
sker, något som också inkluderar en närliggande
ort. Exempel på det är korv som är tillverkad i Kil
och som är lokal även i Forshaga, som ligger två
mil från Kil.
Region/regionalt
En regional produkt kan vara ett större
geografiskt område. Det kan till exempel vara ett
län såsom Västra Götaland, eller flera närliggande
län med naturlig koppling. Många gånger görs
en bedömning från fall till fall. Utöver detta görs
även en kvalitetssäkring av att produkterna faller
inom ramen för att ingå i ”Mat från Regionen”.

Måltider
Minst 80% (viktprocent) av måltiden ska bestå
av råvaror som odlats eller producerats i Sverige
och då primärt inom regionen.
Kvalitetssäkring, beställning
och logistik
Organisationen bakom Regional Mat kommer
också att säkerställa att produkterna är
kvalitetssäkrade och vilka typer av certifiering
det finns hos de lokala/regionala leverantörerna.
Målsättningen är att anta det system för
certifiering av småskalig förädling som är under
utveckling av Sigill Kvalitetssystem. Vidare ska
man sluta ett leverantörsavtal och samordna
såväl logistik som beställningsrutiner. Allt för att
göra det så enkelt och rationellt för butiken som
möjligt.
Såväl nya som gamla leverantörer som ska ingå i
Mat från Regionen kommer att bli informerade
om de nya kraven före utgången av 2009.

Rena råvaror
Dessa måste bestå av 100% råvara från regionen.
Sammansatta produkter
Minst 80% (viktprocent exkl vatten) ska bestå
av råvaror som kommer från Sverige och då
primärt från regionen.
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Frågor eller tips?
Kontakta oss gärna!

LRF– en naturlig partner

Malmö Kenneth Karlsson,
Kategorichef 040-285260, mobil 070-5495260,
kenneth.karlsson@coop.se

Mat från Regionen har tagits fram i samarbete med LRF.
LRF kommer fortsättningsvis att vara en resurs i
kontakten med blivande leverantörer inom Mat från
Regionen och LRF har därför utsett åtta stycken
regionala kontaktpersoner. LRF är en intresse- och
företagarorganisation inom de gröna näringarna med
cirka 170 000 medlemmar. LRFs roll är att inspirera
sina medlemmar att göra bra affärer och inte minst
att förmedla och underlätta för producenterna i sin
kontakt med handeln. Ta gärna kontakt med närmaste
regionala kontaktperson inom LRF.

Gävle Bjarne Almkvist,
026-147094, mobil 070-5602035,
bjarne.almkvist@konsumgavleborg.se

LRF Norrbotten, Luleå
Marlene Hagenrud, 0920-237735,
marlene.hagenrud@lrf.se

Östersund Göran Mattsson,
0703-714245,
goran.mattsson@coop.se

LRF Jämtland, Östersund
Ann Larsson, 063-551094, ann.larsson@lrf.se

Regionansvariga inom Coop i Sverige. Kontakta
någon av de regionansvariga om du vill veta mer om
leverantörskontakter, event eller bara prata lokalt
sortiment. Du kanske har ett tips om en lokal/regional
leverantör? De regionansvariga ska vara ”spindeln
i nätet” runt alla frågor som berör det lokala sortimentet.

Karlstad Klas Olsson,
054-220102, mobil 070-6017152,
klas.olsson@konsumvarmland.se
Vänersborg Kristoffer Harrysson,
0521-262730, mobil 073-6556331,
kristoffer.harrysson@coop.se
Luleå Lennart Stenlund,
0920-37160, mobil 070-5957160,
lennart.stenlund@coop.se
Kristianstad Lotta Persson,
044-205218, mobil 073-5066842,
lotta.persson@kbk.se
Västerås Siw Kristiansen,
021-165461, mobil 070-5185461,
siw.kristiansen@coop.se
Umeå Stellan Lundmark,
090-104082, mobil 070-5562720,
stellan.lundmark@coop.se

LRF Västerbotten, Umeå
Anna Molander, 090-108023, anna.molander@lrf.se
LRF Mälardalen, Enköping
Auni Hamberg, 0171-417646, auni.hamberg@lrf.se
LRF Gävleborg/Dalarna, Sandviken
Birgitta Gunnarsson, 026-245977,
birgitta.gunnarsson@lrf.se
LRF Skåne, Höör
Ewa Marie Rellman, 0413-559002,
ewa.marie.rellman@lfr.se
LRF Sydost, Växjö
Ann-Cathrine Carlsson, 0470-703654,
ann-cathrine.carlsson@lrf.se
LRF Västra Sverige, Borås
Oscar Abrahamsson, 033-442848,
oscar.abrahamsson@lrf.se

Växjö Anne Nilsson,
0470-66231, mobil 0708-525020,
anne.nilsson@coop.se

Mer information om Mat från Regionen hittar du på coop.se
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